
Brygidy, matki Tekli Famiglietti z okazji rozpoczęcia uroczystości 700. rocznicy 

urodzin św. Brygidy. 

Chociaż od najmłodszych lat odznaczała się głęboką wiarą i marzyła o wstąpieniu 

do klasztoru, to jednak w wieku 14 lat, jak to często zdarzało się wówczas w rodach 

możnowładców, została żoną syna gubernatora Ulfa Gudmarssona. Miała z nim 

ośmioro dzieci, a jedną z jej córek była inna, późniejsza wybitna święta 

średniowiecza – Katarzyna Szwedzka. Brygida i jej mąż byli powszechnie 

szanowani, m.in. ze względu na szeroką działalność dobroczynną. 

Po kilkuletnim pobycie na dworze królewskim, w 1341 r. pielgrzymowała do 

Santiago de Compostela z mężem, który w drodze powrotnej zachorował, po czym 

wstąpił do cystersów, gdzie po kilku latach zmarł. Brygida osiadła wówczas  

w domu zakonnym, związanym z cystersami, gdzie prowadziła bardzo surowe 

życie ascetyczne. 

W tym też czasie doznała objawień, pod których wpływem zaczęła pisywać listy do 

możnych tego świata, przepowiadając im ich przyszłe losy. Znane są m.in. jej 

ostrzeżenia i surowe napomnienia pod adresem krzyżaków, którym 

przepowiedziała ich upadek („zostaną wyłamane ich zęby i skruszone ostrza 

ich mieczy”). Z wielką gorliwością przekazywała orędzie o Bożym miłosierdziu, 

zapisując słowa Pana: „Dopóki człowiek żyje, bramy nieba stoją dla niego 

otworem. Jeżeli ludzie zmienią swoje życie, i Ja złagodzę swój wyrok”. 

– Św. Brygida wielokrotnie mówiła o reformie – zaznacza w rozmowie z KAI 

badacz jej dziejów, prof. Alf Härdelin. – Zawsze, kiedy mówiła o reformie, miała 

na myśli pojedynczego człowieka, a zwłaszcza osobistą odnowę osób 

sprawujących władzę – uważa profesor uniwersytetu z Uppsali. Jego zdaniem, 

Brygida nie wierzyła, żeby nawet dobrze pomyślane zmiany polityczne czy 

inicjatywy prawne mogły zreformować społeczeństwo. Była przekonana, że 

odnowa społeczeństwa może nastąpić tylko wówczas, gdy każdy dokona 

indywidualnej odnowy w swoim życiu osobistym i zawodowym. Taka odnowa 

stanowiła w jej mniemaniu punkt wyjścia do prawdziwej pokuty i nawrócenia. – 

Tak więc można śmiało powiedzieć, że Brygida była reformatorką społeczeństwa – 

uważa prof. Härdelin. 

     Opracowała Akcja Katolicka 

Źródło: https://stacja7.pl/swieci/brygida-szwedzka-swieta-reformatorka/         

 (Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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Ewangelia według Świętego Marka (Mk 6, 30 - 34) 

Jezus lituje się nad tłumem 

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego 

nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie 

i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na 

posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz 

widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze 

wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. 

Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich 

nauczać o wielu sprawach. 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 18.07.2021r. 

W tym tygodniu we wtorek obchodzimy wspomnienie bł. Czesława; w czwartek święto 

 św. Marii Magdaleny; w piątek św. Brygidy; w sobotę wspomnienie św. Kingi.  

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 

 

19. 07. Poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Pawła Foltyńskiego – 

intencja od rodziny Jandurów z Ochotnicy 

 

20. 07. Wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian 

 

21. 07. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: Dziękczynna z prośbą o dar zdrowia, błogosławieństwo 

Boże i opiekę Matki Najświętszej dla państwa Małgorzaty i Dariusza Dźbik z racji 25. rocznicy 

ślubu oraz potrzebne łaski dla synów Łukasza i Dominika 

 

22. 07. Czwartek  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anieli, Stanisława, 

Józefa, Ryszarda i Janusza zmarłych z rodziny Boreckich oraz Józefy Chołowczak 

 

23. 07. Piątek 

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: Dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji z prośbą o dar 

zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla pani Agnieszki 

 

24. 07. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Wiesława Penkala i Heleny 

Tomczyk 

 

25. 07. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Nowaka i jego 

zmarłych rodziców: Jana i Gertrudy oraz śp. Tadeusza i Pawła Kołodziejczyków 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Tomasza i Ryszarda 

Miazek oraz śp. Ireny i Andrzeja Socha. 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimierza 

Malinowskiego w 1. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodzin: Malinowskich i Michalskich 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych rodziców 

Anny i Władysława Awedyk 

 



1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec pół godziny przed wieczorną Mszą św. 

 

         Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: 

 

Miłość bez odpoczynku 

Jezus dostrzega zmęczenie uczniów i prosi: „Idźcie sami na miejsce odludne i trochę 

odpocznijcie”. Ta zachęta skierowana jest również do nas. On widzi, jak bardzo jesteśmy 

zabiegani, staramy się wypełniać wszystkie obowiązki zawodowe i rodzinne, i doskonale nas 

rozumie. Pozwólmy, aby Jego słowa troski do nas dotarły. Znajdźmy czas na wyciszenie, by po 

prostu z Nim pobyć, wsłuchać się w Niego. Zapewne Jezus sam chciałby znaleźć chwilę na 

odpoczynek, na który posyła swoich uczniów, ale Jego miłość do człowieka jest pierwsza. On 

w miłości do ludzi nie ustaje, bo troszczy się o ich zbawienie. Jezus lituje się nad ludźmi 

garnącymi się do Niego jak owce, które nie mają pasterza. On daje mi miłosierdzie i umacnia 

swoim słowem. 

 

Panie Jezu, dziękuję, że wciąż jesteś przy mnie, znasz mnie i – mimo moich słabości, grzechów  

i niedoskonałości – kochasz. Ofiaruję Ci moje serce i wolę, przemień mnie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PATRONKA EUROPY I DOBREJ ŚMIERCI.  

ŚWIĘTA BRYGIDA SZWECKA 
 

Święta Brygida żyła w latach 1303-1373 i była jedną z najwybitniejszych postaci 

Kościoła, świętych i mistyczek swoich czasów. W 1999 r. papież Jan Paweł II ogłosił ją 

patronką Europy, wraz ze św. Katarzyną ze Sieny i św. Benedyktą od Krzyża (Edytą 

Stein). Św. Brygida jest także patronką Szwecji, pielgrzymów oraz dobrej śmierci. 

Święta Brygida Szwedzka pochodziła z zamożnej rodziny szwedzkiej z Finstad koło 

Uppsali. Już wcześnie zauważono, że była inna niż jej rówieśnicy. Kiedy miała siedem 

lat, miała się jej ukazać Matka Boska, która ukoronowała ją złotą koroną. W rok później 

miała następną wizję, w której ukazał się jej ukrzyżowany Jezus. 

– Brygida może stać się dla współczesnych kobiet zachętą do odgrywania 

pierwszorzędnej roli w społeczeństwie, które będzie otaczać szacunkiem jej godność 

i pozwoli jej na równi z mężczyzną brać udział w wypełnianiu Bożego planu  

w odniesieniu do ludzkości – pisał w 2002 r. papież Jan Paweł II w specjalnym 

przesłaniu do przełożonej generalnej Zakonu Najświętszego Zbawiciela Świętej  


